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Anna Batchikoff 

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 

 

Tervetuloa ihon alle! 

- runo elämisen ja rakastamisen taidon vaikeudesta 

  

   

trauma ja rakkaus 

monesko kerta kun mä tän sulle myönnän 

en mä nyt haluu mitää kuolemaa 

se rakastaa mua siks se on paikallaan 

maistut niille sun saatanan kasvismakkaroille 

onks se sellanen et sä nautit siitä vai haluut sen pois 

nyt sulta valuu kulta räkää 

HALUUKSÄ ET MÄ KUOLEN  

sit voin hyppää ikkunast alas 

tai siis jos pyydät nätisti 

jos joku haluu oikeesti kuolla 

se pitäis ottaa vakavasti 

opettajat ei tykännyt musta 

ku tulin aina myöhässä tunnille 

pakko päästä itkemään 

saan susta paniikkikohtauksia 

ja itsestäni saan semmosia kohtauksia 
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et mun koko tajunta vaan kaatuu 

ja kun koitan muistella niitä ja kertoa terapiassa 

se vaan pyörittelee silmiä ja sanoo 

et voin oikeesti tosi hyvin 

voisiks vaan pitää mua kädestä 

ja sanoo et oon tässä 

  

älä mene ikinä pois 

aamulla kysyit multa mitä unta mä näin viime yönä 

mut siitä lähtie ku oot ilmestyny  

mä nään unia vaan susta ja meistä 

ja muutenki aina ku laitan silmäni kiinni 

mä näen vaa sinun hymysi pitkänä filminä 

josta tähtisilmäsi lumoavat mua aina uudellee ja uudellee 

välillä se pelottaa mua niin paljon 

ettei lähes mikään saa mua rauhottumaan 

mut sit muistan tai siis ikään kuin tunnen 

sun kosketuksen 

ja olo on ihan ku ei ois muita ihmisiä olemassa 

eikä ahdistusta maailmassa 

sitä ei vaa tieks oo olemassa  

eikä se ikinä tuu muhun 

ja mieli huutaa vaan sua koko ajan  

ihan kuin peläten et joku iso paha tulee viemään sut pois heti huomenna 

ja ainoo mikä saa mut rauhalliseks on sun syli, 
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välillä mä mietin 

ooksä se uni mitä mä elän 

nyt pelkään et mä herään 

ja huomaan tän kaiken olevan unta 

  

39 astetta kuumetta 

tunnen itseni 

uudelleeen syntyneeksi 

ihmislapseksi 

silmäni ovat kiinni 

näen läpi luomien 

auringonpaisteen 

ihoni on pehmeä 

koskematon 

ÄITI OLEN VIRHEETÖN 

ei edes kuolema minuun koske 

ei tauti minua löydä 

ei ahdistus huijaa 

paniikki ei seuraa 

taivas laulaa minulle 

lausuu minun nimeni 

lämpö kutsuu minua luoksensa 

pitelee kuin vastasyntynyttä 

voin aloittaa kaiken 

alusta 
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missä olet? 

tähdet liukenee 

lumihiutaleihin 

ne juoksee hippaa 

kompastun ja lyön  

naamani kovaan kylmään asfalttiin 

nenästäni ei ole ennen vuotanut näin paljon verta 

en voi lopettaa hokemasta sun nimeä 

odotan tässä, kunnes tulet ja löydät minut 

  

avunhuuto 

musta tuntuu et mä kuolen 

enkä ees tosta vaan kaikesta 

kun ahdistun alan pidättämään hengitystä 

pää tärisee 

SOITTAKAA AMBULANSSI 

mitä sä sanoit?????? 

mä en ole ikinä voittanut 
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kaipuu 

kasvosi synnyttävät 

minussa mahahaavan 

revin silmäni 

melkein pääni irti 

pimeässäkin 

etsin yhä varjoasi  

seuraan yyterin aaltoja 

en välitä kylmyydestä 

annan meren viedä minut  

sinun luoksesi 

seilaan yhä syvemmälle 

pimeys ympäröi minua 

ehkä löydän sinut vielä 

  

hyvästi 

jätit mut tienvarteen 

en koskaan saanut hyvästellä 

anteeks kun mä sanoin et oot kauneinta 

mitä oon koskaan nähnyt 

se ois mun haave 

etten ois koskaan kääntynyt kattoo  

lähdetkö sä mun perään 

mitään ei ole enää jäljellä 

minustakaan 


